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Додаток 4 до рішення 29 сесії 
Коростенської міської ради VI  скликання 
від 26.12.13р. №1305 

 

Загальноміська програма по реалізації Стратегічного плану розвитку 
міста  Коростеня  на 2014 рік  

1. Загальна характеристика Програми 
2. Нормативно-правове регулювання Програми  
3. Мета, цілі та очікувані результати  Програми 
4. Етапи  реалізації Програми  
5. Заходи по реалізація Програми (таблиця).  

 
1. Характеристика Програми по реалізації Стратегічного плану розвитку 

міста  Коростеня  на 2014 рік 
1. Ініціатор розробки  програми  
 

 Виконавчий комітет Коростенської 
міської ради 

2. Дата номер і назва 
розпорядчого документа 

 Рішення 28 сесії 4 скликання 
Коростенської міської ради від 
23.08.2005 року  

3. Розробник Програми  Управління економіки виконавчого 
комітету  

4. Відповідальний виконавець 
Програми 

 Управління економіки виконавчого 
комітету 

5. Учасники Програми  Управління та відділи виконавчого 
комітету, депутати міської ради, 
установи та організації міста, громадські  
організацій, ЗМІ 

6. Термін реалізації Програми  2014 рік  

7. Джерело фінансування  Міський бюджет,  кошти грантових 
організацій   

 
2.  Нормативно-правове регулювання Програми  
Програма розроблена у відповідності до Законів України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України», «Про місцеве самоврядування в Україні», Стратегічного плану 
розвитку міста Коростеня на 2006-2014 роки, та інших нормативних документів, 
які регламентують розробку програм та проектів.  

 
3. Мета, цілі та основні завдання Програми 
Програма розроблена з метою ефективної реалізації заходів по досягненню 

стратегічних та оперативних цілей Стратегічного плану розвитку міста на 2006-
2014 роки та організації підготовчого етапу для розробки Стратегічного плану на 
наступний період.    
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 Основні цілі Програми: 
1. Реалізація задач стратегічного плану та узгодження його з іншими 

програмними документами міста.  
2. Проведення громадського та адміністративного моніторингу реалізації 

Стратегічного плану міста.  
3. Координація дій управлінь та відділ виконавчого комітету в реалізації 

завдань Стратегічного плану. 
4. Розробка нового проекту Стратегічного плану.    
5. Підтримка громадських організацій, які сприятимуть  розвитку міста.  
 
Очікувані результати Програми 
1. Досягнення  поставлених стратегічних та оперативних цілей.  
2. Якісне та повне виконання визначених завдань.  
3. Максимальне залучення Коростенської громади до розвитку міста. 
4. Розроблений проект Стратегічного плану на наступний період.  
 
4. Заходи по реалізація Програми 
4.1. Проведення громадського та адміністративного моніторингу виконання 

Стратегічного плану міста.  
 4.2. Підтримка громадських організацій, які займаються розробкою 

проектів та програм для залучення фінансової та технічної допомоги  по 
досягненню оперативних цілей стратегічного плану. 

4.3. Забезпечення членських обов’язків в ГО «Агенція регіонального 
розвитку»  

5. Заходи по реалізація Програми 
№ Захід Термін 

виконання Виконавець 

1 Проведення громадського та адміністративного 
моніторингу  виконання стратегічного плану міста. 
Залучення спеціалістів для проведення соціологічних 
досліджень, для проведення аналізу вирішення  
проблеми.   

Лютий - 
березень  

Управління 
економіки, 
громадські 
організації, 
місцеві ЗМІ 

2 Розробка  проекту нового Стратегічного  плану: Протягом 
року  

Управління 
економіки, 

3 Підтримка громадських організацій, які займаються 
розробкою проектів та програм для залучення 
фінансової та технічної допомоги по досягненню 
оперативних цілей стратегічного плану. 

Протягом 
року  

Громадські 
організації, 
управління 
економіки   

4 Членські внески ГО „Агенція регіонального 
розвитку”  

2014  Управління 
економіки  

5 Матеріально-технічне забезпечення виконання  
програми  

Протягом 
року  

Управління 
економіки 

 
 
 

Секретар  міської ради      В.Ходаківський  

 


